Előterjesztés
Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

2014.

évi

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) a
234.§.(3)-(5) bekezdése kimondja:
„(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű
köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a
köztisztviselő alapilletményének
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál, illetve a körzetközponti feladatot
ellátó önkormányzatnál legfeljebb 40%-a,
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat
meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke
legfeljebb 20%.
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is
megállapíthatóak.”
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló
22/2012(XII.15) önkormányzati rendelet szerint minden felsőfokú és középiskolai
végzettségű
köztisztviselő
alapilletménye
10
%-nak
megfelelő
mértékű
illetménykiegészítésre jogosult.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát
vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V.
törvény az alábbi átmeneti rendelkezéseket tartalmazza a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésével kapcsolatban:
„17. § A Kttv. 234. § (3)–(6) bekezdését azzal kell alkalmazni, hogy a köztisztviselőnek a Kttv.
hatálybalépésekor érvényes illetménye nem csökkenthető oly módon, hogy ha a helyi
önkormányzat csökkenti vagy megszünteti az illetménykiegészítést, annak a jogviszonynak a
fennállásáig, amelyben a köztisztviselő számára az illetménykiegészítést megállapították.”
A Kttv. 2012. március 1. napján lépett hatályba, tehát a fenti rendelkezést ettől a naptól
kezdődően kell alkalmazni. A hivatkozott § lényege, hogy a 2012. március 1. napján
alkalmazásban álló köztisztviselők e napon érvényes illetménye (ami a Kttv. 131. § (2)
bekezdése szerint az alapilletményből, valamint – az e törvényben meghatározott feltételek
esetén – illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll) jogviszonyuk fennállásáig nem
csökkenhet úgy, ha a képviselő-testület alacsonyabb mértékben állapítja meg az
illetménykiegészítést vagy, ha megszünteti azt.
Az illetménykiegészítés mértékét a képviselő-testület 2004. óta nem változtatta meg. Mivel a
Kttv. hatálybalépése óta az illetménykiegészítést csak tárgyévre lehet megállapítani,
javasolom, hogy 2014. évben is a 10 %-os illetménykiegészítések kerüljenek megállapításra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a rendelettervezetet fogadja el.
Tengelic 2013. december 18.
Gáncs István
polgármester
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Előzetes hatásvizsgálat
Társadalmi-gazdasági., költségvetési
hatás: 2012. március 1-től a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ad felhatalmazást a tárgykörben
rendeletalkotásra, az új törvényi szabályozás szerint az illetménykiegészítést csak tárgyévre
lehet megállapítani. Számottevő hatás nem várható, tekintettel arra, hogy az
illetménykiegészítés mértéke 2004. év óta nem változott.
Környezeti, egészségi következményei: Nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Jelenleg nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotása elmaradása esetén
várható következmények: A Kttv. rendelkezéseire figyelemmel szükséges a rendeleti szintű
szabályozás az illetménykiegészítések meghatározásának vonatkozásában.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi
felügyeleti intézkedés
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltétel: a
jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.
Tervezet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2013 (…) számú önkormányzati rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011(III.24)
önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§.
E rendelet hatálya a Tengelici Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre
terjed ki.
2. §.
A Tengelici Polgármesteri Hivatal köztisztviselője felsőfokú iskolai végzettség esetén, illetve
középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű
illetménykiegészítésre jogosult.
3. §.
(1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet 2014. december 31. napján hatályát veszti.

Tengelic 2013. december 18.

Gáncs István sk.
polgármester

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző

2

